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Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževalni seminar 

 

NOVOSTI ZAKONA O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH 

Z VIDIKA OBČIN 
 

Dogodek bo potekal 12. 9. 2019 od 10.00 – 13.00 v Veliki sejni dvorani, Mestna hiša, 

Mestni trg 1, Ljubljana. 

 

14. aprila 2018 je pričel veljati Zakon o nevladnih organizacijah, ki v slovenski pravni red 

prinaša definicijo nevladne organizacije in uvaja status nevladne organizacije v javnem 

interesu, ki nadomešča sedanji status društva v javnem interesu. Zakon je prinesel tudi 

poenotene pogoje za pridobitev takšnega statusa za vse nevladne organizacije: društva, 

zavode in ustanove.  

Zakon opredeljuje pogoje, ki jih mora organizacija izpolnjevati, da se šteje za nevladno 

organizacijo, uvaja status nevladne organizacije v javnem interesu in opredeljuje pogoje za 

pridobitev tega statusa. Prav tako opredeljuje obveznosti nevladnih organizacij v javnem 

interesu, njihove pravice in ugodnosti, med drugim njihovo prednost pri javnih razpisih. 

Zakon vzpostavlja tudi evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri AJPES, ki bo 

javno dostopna od sredine januarja prihodnjega leta dalje. Nova zakonodaja opredeljuje tudi 

subjekte podpornega okolja za nevladne organizacije in vzpostavlja poseben proračunski 

sklad za razvoj nevladnih organizacij. 

Na izobraževalnem seminarju bo na enostaven in praktičen način predstavljeno vse, kar 

morate vedeti o novostih zakona, o vaših obveznosti in obveznostih nevladnikov, ki se 

potegujejo za razpisna sredstva ter o vlogi občin v strategiji razvoja nevladnih organizacij.  

 

Seminar je namenjen predvsem zaposlenim v lokalnih skupnostih na področju družbenih 

dejavnosti in drugim zainteresiranim, ki se pri svojem delu srečujete s pravnimi vidiki 

priprave občinskih razpisov na področju nevladnih organizacij. Prijavite se lahko s prijavnico 

na spletni strani SOS. 

 

Voditelj izobraževalnega seminarja bo Matej Verbajs, vodja pravne službe CNVOS, 

strokovnjak s področja nevladniškega prava in aktiven član delovne skupine za pripravo 

novega Zakona o nevladnih organizacijah.   
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Program dogodka: 

Novosti zakona o nevladnih organizacijah z vidika občin 

12. 9. 2019, 10.00 - 13.00  

Velika sejna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana 

 

9.30 – 10.00  Registracija udeležencev  

10.00 – 11.15  Pogoji, da organizacijo prepoznamo kot nevladno organizacijo po 

Zakonu o nevladnih organizacijah 

 Pogoji za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem 

interesu po ZNOrg, kako se ta status razlikuje od dosedanjega 

statusa društva v javnem interesu. Kdo vse lahko takšen status 

dobi? 

 Kratek opis postopka pridobitve statusa 

 Obveznosti NVO, ki imajo status nevladne organizacije v javnem 

interesu 

 Obveznosti občin do ministrstev glede nevladnih organizacij v 

javnem interesu 

11.15 – 11.35 Odmor s pogostitvijo  

11.35 – 13.00   Uporaba dikcije »nevladna organizacija« v občinskih javnih 

razpisih 

 Katere pravice in ugodnosti prinaša zakon nevladnim 

organizacijam in drugi zakonu nevladnim organizacijam v javnem 

interesu? 

 Kakšna je evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu in 

kako se organizacija vanjo vpiše? 

 Kakšno podporo predvideva zakon za nevladne organizacije? 

 Kaj so regionalna stičišča in drugi t. i. subjekti podpornega okolja 

za nevladni sektor? Kaj je sklad za razvoj nevladnih organizacij? 

Naloge občin pri podpori nevladnemu sektorju. 

 Strategija razvoja nevladnih organizacij po Zakonu o nevladnih 

organizacijah ter vloga občin v Strategiji 

 

 

 

Vljudno vabljeni! 

Sekretariat SOS 


